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BY E-MAIL

MEMO
TO:

Minister of Health - Adam Vojtěch
Deputy Minister of Health – Roman Prymula
Chief Hygienist of Czech Republic: Jarmila Rážová

FROM:

Mgr. Milan Malý, Předseda/Chairman, Sdružení pro plazmaferézu
Alexa Wetzel, Director Source Europe, PPTA Europe

PŘEDMĚT: OKAMŽITÁ POTŘEBA OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO UDRŽENÍ
ODBĚRU KREVNÍ PLAZMY Z DŮVODU ŠÍŘENÍ EPIDEMIE KORONAVIRU PRO ZAJIŠTĚNÍ
PŘÍSTUPU PACIENTŮ K LÉKŮM VYRÁBĚNÝCH Z KREVNÍ PLAZMY
SUBJECT: URGENT NEED FOR PROTECTIVE GEAR TO ENSURE CONTINUITY IN
PLASMA COLLECTION DURING NOVEL CORONAVIRUS OUTBREAK TO PROVIDE
PATIENTS CONTINUED ACCESS TO PLASMA DERIVED MEDICINAL PRODUCTS
Urgent

Handle & Confirm

Review & Comment

FYI

As Requested

Vážený pane ministře,
Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a České sdružení pro plazmaferézu si Vás
dovolují oslovit se svou obavou týkající se potenciálních dopadů opatření vztahujících se na
pandemii koronaviru nejen v České republice, ale také v celé Evropě, zejména s ohledem na
dostupnost léků vyráběných z krevní plazmy.
Především bychom chtěli zdůraznit, že screening a testování dárců, stejně tak maximální
ochranná opatření ve výrobní procesu zajišťují, že léky z krevní plazmy jsou pro pacienty zcela
bezpečné. Tato ochranná opatření zcela eliminují vir SARS-CoV-2, což znamená, že není důvod
k obavám, neboť kvalita a bezpečnost výroby je členy asociace PPTA plně garantována.
S přibývajícím globálním šířením epidemie koronaviru pozorujeme nárůst onemocnění a
zvýšená opatření k ochraně veřejného zdraví jako karantény nebo omezení vycházení.
Domníváme se, že tato opatření povedou k celosvětovému snížení dostupnosti krevní plazmy.
Nižší dostupnost dárců, odkládání darování krve a krevní plazmy, personální oslabení
dárcovských center, omezení v přístupu do center (jak pro dárce, tak pro zaměstnance) a
především nedostupnost ochranných pomůcek, povedou zásadnímu poklesu odběru krevní
plazmy po celém světě.
Transfúzní stanice již dnes urgentně žádají dárce, aby nepřestávali darovat krev, aby nenastal
okamžik, kdy budeme mít z důvodu koronaviru nedostatek krve a krevní plazmy.
Uznáváme a podporujeme opatření vlád, která zavedly na zastavení šíření koronaviru, ale s
obavou sledujeme, jak některá z nich dopadají na naše odvětví. Znepokojuje nás především

nedostupnost ochranných pomůcek jako masky, roušky nebo rukavice, což může negativně
ovlivnit dostupnost plazmy a léčiv z ní vyrobených.
K zajištění požadované úrovně bezpečnosti pro darování krve a krevních složek, by měla být
dárcům poskytnuta ústní maska a zdravotní personál by měl být vybaven respirátory.
Bohužel, s narůstající expanzí epidemie se globálně snižuje dostupnost ochranného vybavení.
V současné době jsou respirátory chránící proti nakažení i roušky bránící přenosu koronaviru
zcela nedostupným zbožím. Z důvodů zajištění chodu odběrových center a budoucího
zajištění dostupnosti krevních derivátů pro léčbu pacientů, se domníváme, že dodávka
ochranných materiálů do plazmaferetických center by měla být vládní prioritou.
Ačkoliv, musíme uznat, že podle Evropského centra pro kontrolu nemocí, opatření pro
ochranu zaměstnanců nemusí být u odběrových center, která se nacházejí mimo nemocniční
areály, tak přísná jako zdravotníků, kteří se starají o nakažené nebo potenciálně nakažené
pacienty, byla již dnes některá dárcovská centra v České Republice nucena přerušit svou
činnost, a to z důvodu naprostého nedostatku ochranných prostředků pro zaměstnance a
dárce, kterými by preventivně bránila případnému přenosu nákazy.
Česká republika je jednou z klíčových evropských zemí v oblasti odběru krevní plazmy. Žádáme
proto úřady v České republice, aby využili všech svých možností k zajištění pokračování odběru
krevní plazmy a pomohly provozovatelům plazma center zajistit dostatečné množství
ochranného materiálu, které umožní udržet jejich provoz.
PPTA a Sdružení pro plazmaferézu jsou k dispozici pro jakékoliv dotazy, komentáře nebo
návrhy.
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